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ধানম ীর স িত

াফ িরেপাটার, খুলনা অিফস ॥ খুলনা জলায় শখ হািসনা মিডক াল িব িবদ ালয়  াপন করা হেব। গত ১৯
আগ  খুলনা জলা শাসেকর কাযালয় থেক িরত ািবত এক পে র ি েত ধানম ী শখ হািসনা স িত

াপন কেরেছন। ধানম ীর কাযালয় থেক ৮ সে র খুলনা জলা শাসকেক িচিঠ িদেয় িব িবদ ালয় াপেনর
েয়াজনীয় কায ম হেণর জ  িনেদশনা দয়া হেয়েছ। এ সং া  িচিঠর অ িলিপ ধানম ীর একা  সিচব-১,
া ম ীর একা  সিচব ও মি পিরষদ সিচেবর একা  সিচবেকও দয়া হেয়েছ। িচিঠেত িব িবদ ালয় াপেনর জ

শী ই জিম িনধারণ করা হেব বেল খুলনা জলা শাসন সূে  জানা গেছ।

ধানম ীর কাযালেয়র পিরচালক-৩ মুহ দ শাহীন ইমরান কতৃক া িরত িচিঠেত বলা হয়, খুলনা জলায় শখ
হািসনা মিডক াল িব িবদ ালয়  াপেনর ােব ধানম ী স িত াপন কেরেছন। খুলনা িসিট কেপােরশেনর

ািবত স সািরত এলাকার মেধ  মিডক াল িব িবদ ালয় াপেনর জ  ায় ১০০ একর জিমর সং ান রেয়েছ
বেল  খুলনার  জলা  শাসক  ােব  উে খ  কেরিছেলন।  এ  অব ায়  খুলনা  জলায়  শখ  হািসনা  মিডক াল
িব িবদ ালয়  াপেনর েয়াজনীয় কায ম হেণর জ  িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা।

খুলনার জলা শাসক মাহা দ হলাল হােসন জানান, গত ২১ জুলাই খুলনা জলা উ য়ন সম য় কিমিটর সভায়
খুলনায়  মিডক াল িব িবদ ালয় াপেনর জ  ধানম ীর  কাযালেয় াব  পাঠােনার িস ানমশ হয়।  এরপর
রাজধানীেত জলা শাসক সে লেন ধানম ীর সে  উ ু  আেলাচনার সময় িতিন িবষয়িট ধানম ীর সামেন
উ াপন কেরন। পরবতীেত িতিন গত ১৯ আগ  ধানম ীর কাযালেয়র মুখ  সিচেবর কােছ এ সং া  একিট
িলিখত াবনা পাঠান। ওই াবনািট অ েমাদেনর পর ধানম ীর কাযালয় থেক এই িচিঠিট পাঠােনা হেয়েছ।
িতিন জানান, জলা শাসেনর িনয় েণ ১০০ একেররও বিশ খাস জিম রেয়েছ। শী ই খুলনা িসিট কেপােরশেনর
ময়র  তালুকদার  আব ল  খােলক  এবং  খুলনা-২  আসেনর  সংসদ  সদ  শখ  সালাহ  উি ন  জুেয়েলর  সে

আেলাচনা কের জিম চূড়া  করা হেব। এছাড়া া  ম ণালয় ডেভলপেম ট েজ  েপাজাল (িডিপিপ) তির
করেব। িডিপিপ তিরর পর জানা যােব এ কে  কত টাকা ব য় হেব।

খুলনা জলা শাসক মাহা দ হলাল হােসন তার পাঠােনা াবনার াপট তুেল ধের জানান, উপ লীয়
জলা  হওয়ায়  খুলনার  জনগণেক িতিনয়ত ঘূিণঝড়,  ব া,  জেলা াস,  নদী  ভা ন  ইত ািদ  াকৃিতক েযাগ
মাকােবলা কের বসবাস করেত হয়। এ জলায় একিট মা  সরকারী মিডক াল কেলজ রেয়েছ। এ মিডক াল

কেলজ হাসপাতােল জনগেণর চািহদা অ যায়ী া েসবা পযা  নয়। জলায় উ ত িচিকৎসার অভােব রাগীরা
ঢাকামুখী  এবং অেনেক ে  দেশর বাইের  যায়। অসহায় ও দির  রাগী  েয়াজনীয় অেথর অভােব উ ত
িচিকৎসা থেক বি ত হয় িকংবা উ ত িচিকৎসার অভােব মৃতু বরণ কের। এ অ েলর মা েষর িবিভ  রােগর

কৃত কারণ িনণয় ও িচিকৎসার িবষেয় গেবষণার জ  মিডক াল িব িবদ ালেয়র েয়াজনীয়তা রেয়েছ।
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জলা শাসক জানান, খুলনা জলায় ব ব ু  ও তাঁর পিরবােরর অেনক ৃিত রেয়েছ। খুলনাবাসীও এ জলায়
ব ব ু ও তাঁর পিরবােরর অেনক ৃিত লালন কের। স কারেণ খুলনায় শখ হািসনা মিডক াল িব িবদ ালয়  নােম
একিট মিডক াল িব িবদ ালয় াপন করা হেল খুলনাবাসীর মেধ  এ ৃিতেক িচর ায়ীভােব লালেনর একিট 
তির হেব। িতিন জানান, ধানম ীর অ শাসন পেল চলিত ২০১৯-২০ অথবছের িডিপিপ ও আইন ণয়েনর

মাধ েম মিডক াল িব িবদ ালয় াপেনর েয়াজনীয় কায ম  করা স ব।
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